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  ها روشمواد و 
محلول پاشي متانول بر و  به منظور بررسي اثر تنش خشكي

كرت هاي به صورت  آزمايشي نخود فيزيولوژيكخصوصيات 
بر پايه بلوك كامل تصادفي در سه تكرار در اسفند خرد شده 

اجرا  در مزرعه پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد 1388 ماه
درصد نياز  50و  75، 100 مقدارسه با  آبياريتيمار  شد.

بدون محلول  متانول در چهار سطحمحلول پاشي  آبي و
درصد   60و   40، محلول پاشي  20پاشي، محلول پاشي 

ميزان  ه ترتيب عوامل اصلي و فرعي بودند.حجمي متانول ب
 محاسبه شد AGWAT آب آبياري توسط نرم افزار

)Alizade, 2001 .( روز از طريق  7مقدار آبياري با فاصله
متر مكعب كنترل مي شد.  0001/0كنتور حجمي با دقت 

محلول پاشي بوته هاي نخود هم زمان با اوايل ظهور غالف 
 18روز در ساعت  10با فاصله هاي اين گياه در سه نوبت 

در طي فصل رشد شاخص سطح برگ و وزن انجام شد. 
تجزيه و تحليل داده هاي خشك نمونه ها اندازه گيري شد. 
و رسم نمودار ها با  SASآزمايش با استفاده از نرم افزار 

  انجام گرفت. MS-Excelاستفاده از نرم افزار 
  

  نتايج و بحث
  )DWتجمع ماده خشك (

ماده خشك شاخساره نسبت به  راتييتغ ينيب شيپ يمنحن
بصورت  ياريمختلف آب آب ريمقاد يرشد برا يدرجه روزها

دهد در مراحل  ينشان م 1است. شكل  كيلجست يمنحن
است  زيكوچك و رشد شاخساره ناچ اريبس اهيرشد گ هياول

مشاهده نشد. اما پس از  مارهايت نيب يلذا اختالف چندان
 ياريآب ريمقاد نيتر شد تفاوت ب عيسر اهيگ رشدكه  يگلده

كه  يبطور د،يماده خشك آشكارتر گرد ديبه لحاظ تول
 600كامل با متوسط  ياريآب جهيماده خشك در نت نيشتريب

درصد  50ماده خشك در مقدار  نيگرم در متر مربع و كمتر
گرم در متر مربع مشاهده شد. در واقع با  540 يآب ازين

رشد شاخساره و سطح فتوسنتز كننده  اه،يرشد گ شيافزا
 شتريسرعت تجمع ماده خشك ب جهيو در نت افتي شيافزا

 اهيپاسخ گ ني)  اظهار داشت نخستNeumann, 1995شد. (
 رشد كاهش ها،¬متعاقب بسته شدن روزنه يبه تنش خشك

خواهد بود كه  التيمياس ديكاهش تول جهنتي در و ها¬برگ
. شود¬يم اهيل گك شكباعث كاهش وزن خ تيدر نها
 يغلظت ها ري( روند تجمع ماده خشك را تحت تاث2)شكل 

متانول،  يمحلول پاش ماريدهد در ت يمختلف متانول نشان م

داشت و در مراحل آخر  يصعود ريماده خشك س راتييتغ
سوم  يكه در محلول پاش يبه طور افتيرشد كاهش 

صفر  ماريگرم در متر مربع در  ت 567وزن خشك با  نيباالتر
 ,Rambergرامبرج و همكاران ( يها يدرصد بود. بررس

متانول نشان داده اند كه در  ونيالسيميآس نهي) در زم2002
 ريها نظ مياز آنز يبرخ تيمواجه با كمبود آب، فعال اهانيگ

 طيشرا نيدر ا ابد،ييكاهش م داكتازير ونيكاتاالز و گلوتات
واكنش فنتون  قيطراز  ليو پراكس ليدروكسيه يهاكاليراد

. نديآيبه وجود م يتيآهن دو ظرف يهاوني شيو در اثر افزا
واكنش دادن  يبرا يكاف ييتوانا ليدروكسيه يهاكاليراد
از جمله متانول را  يآل باتياز ترك ياريبا بس يانتخاب ريغ

شوند.  يكربن م دياكس يمتانول به د ليدارند و باعث تبد
 يمارهايماده خشك در ت جمعت شيافزا لياز دال نيبنابرا
واكنش ها در داخل  نيانجام ا ،متانول يدرصد حجم 60
كربن در داخل برگ ها  دياكس يغلظت د شيو افزا اهيگ
  باشد.يم

  )LAI( شاخص سطح برگ
 سيگموئيديمعموالً يك منحني  منحني تغييرات سطح برگ

در تيمار آبياري كامل، سطح برگ در سرتاسر فصل  است
رشد به دليل فراهمي رطوبت و تامين فشار تورگر الزم براي 

تاثير مثبت رشد و توسعه برگ، بيشتر از تنش خشكي بود. 
ساير در افزايش شاخص سطح برگ گياه نخود توسط  آبياري

 ,.Goldani and Rezvani( تاييد شده است محققان

تا زمان محلول پاشي دوم تفاوتي بين  همچنين .)2007
اما پس از  ،شاخص سطح برگ بوته هاي نخود مشاهده نشد

محلول پاشي دوم تا آخرين مرحله نمونه برداري ها، تفاوت 
 60كه تيمار  به طوري شد آشكاربين تيمارهاي اعمال شده 

هاي بررسي درصد حجمي متانول بيشترين تاثير را داشت.
در زمينه اثر  )Ivanova, 2000يوانووا (ا توسط  انجام شده

مشخص شده كه  متانول بر سطح برگ گياهان مختلف
متانول عمدتاً از طريق به تاخير انداختن پيري برگ ها و نيز 
تحريك افزايش ساخت هورمون هاي اكسين و سايتوكينين 
توسط باكتري متيلوتروف موجود روي سطح برگ گياهان، 

  ر آنها مي شود. باعث افزايش سطح برگ موث
 )CGR( محصول رشد سرعت

 ابتدا در آبياري مختلف تيمارهاي در محصول رشد سرعت
كه كاهش  به طوري ،افزايش داشت سپسه و بود مشابه

سرعت رشد محصول نسبت به درجه روزهاي رشد، در تيمار 
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